
PROJETO DE LEI Nº 1.828/2004, de 30 de março de 2004. 
 
“Dispõe sobre autorização para realização de Concurso Público 

para preenchimento de vagas no Quadro de Servidores Efetivos da 

área administrativa da FESG – Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba e dá outras providências.” 

  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e 

eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º -  Por força da presente lei fica o Presidente da FESG – Fundação de 

Ensino superior de Goiatuba, autorizado a realizar Concurso Público 

para preenchimento de 42 (quarenta e duas) vagas do Quadro de 

Cargos de servidores efetivos da área administrativa da FESG.   

 

Art.2º - As vagas criadas por força desta Lei serão preenchidas através de 

Concurso Público para atender as necessidades da FESG - Fundação 

de Ensino Superior de Goiatuba.
 

 

Art.3º - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos trinta dias 

do mês de março de dois mil e quatro (30/03/2004). 

 

 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.828/2004, de 30 de março de 2004. 
 

 

 

 

  Justifica-se a aprovação do presente Projeto de Lei, face ao 

déficit de pessoal da área administrativa da FESG – Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba e da FAFICH – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas de Goiatuba e à necessidade urgente de se por um fim nas 

contratações por tempo determinado, suprindo em definitivo as necessidades da 

FAFICH.- Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

 

O concurso público além de sanar a falta de servidores, é a forma justa e 

legal de admissão no serviço público. Não vemos outra saída para oferecermos 

um serviço de qualidade, tão veementemente cobrada, assim estaremos 

primando pela legalidade. 

 

  Por isso, Senhor Presidente e Excelentíssimos Edis, é que se 

espera pela aprovação deste Projeto de Lei. 

 

  Esperando contar com a compreensão desta Casa de Leis, 

subscrevo-me. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


